
Pořadové číslo: 15/4.3.4.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 7.12.2012
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Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora
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OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – objektu občanské 
vybavenosti č.p. 2884, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 
5307/209 a p.č. 5307/227 a pozemků p.č. 5307/209, p.č.  5307/227 a p.č. 5307/230, včetně 
příslušenství a movitých věcí, vše v k.ú. Přerov (Petřivalského 3).

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušného k části obce 
Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 5307/209, zast. pl. a 
nádvoří, o výměře 1.137 m2, p.č. 5307/227, zast. pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 a p.č. 5307/230, ost.pl., 
o výměře 11 m2, vše v k.ú. Přerov (víceúčelový objekt Petřivalského 3), včetně příslušenství a 
movitých věcí dle přílohy, do vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví Sportovního klubu, 
se sídlem Přerov I – Město, Petřivalského 1, IČ 00533963 za kupní cenu ve výši 4.000.000,-Kč. 
Statutární město Přerov uhradí daň z převodu nemovitostí dle platné sazby.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

2. schvaluje uzavření memoranda mezi statutárním městem Přerov a Sportovním klubem, se 
sídlem Přerov I – Město, Petřivalského 1, IČ 00533963, o vzájemné spolupráci při vypořádání 
majetkoprávních vztahů k nemovitostem tvořícím areál Zimního stadionu Přerov a areál Sportovního 
klubu v Přerově, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. zasedání dne 5.11.2012 usnesením č. 598/14/3/2012 
po projednání schválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu občanské 
vybavenosti č.p. 2884, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/209 
a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 5307/209, zast. pl. a nádvoří, o výměře 1.137 m2, p.č. 
5307/227, zast. pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 a p.č. 5307/230, ost.pl. o výměře 11 m2, vše v 
k.ú. Přerov (víceúčelový objekt Petřivalského 3), včetně příslušenství a movitých věcí dle 
přílohy, do vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví Sportovního klubu, se sídlem 
Přerov I – Město, Petřivalského 1, IČ 00533963 za kupní cenu ve výši 4.000.000,-Kč. 
Ujednáním kupní smlouvy bude úhrada daně z převodu nemovitosti dle platné sazby 
statutárním městem Přerov.

Odbor ekonomiky

V případě schválení úplatného převodu objektu do majetku města se úhrada kupní ceny ve 
výši 4 mil. Kč předpokládá snížením dotace roku 2012 společnosti Teplo Přerov a. s. (viz. 
předloha Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.). 
Finanční prostředky na úhradu daně z převodu nemovitostí budou řešeny až na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova o koupi objektu. Daň z převodu nemovitostí by byla 
splatná až v příštím roce.

V materiálu je uvedena informace, že víceúčelový objekt bude provozovat společnost TEPLO 
Přerov a.s. (dále jen Teplo Přerov) na základě nájemní smlouvy. Pokud bude odbor 
ekonomiky vycházet z předpokladu, že bude pronajata společnosti Teplo Přerov celá 
nemovitost za cenu obvyklou (v tomto případě nájem dle znaleckého posudku) a příjmy od 
ostatních současných nájemců budou příjmy Tepla Přerov, město bude zřejmě dotovat pouze 
ztrátový provoz haly. Statutární město Přerov poskytuje každoročně Sportovními klubu v 
rámci přímých podpor dotaci na provoz sportovní haly a haly stolního tenisu (v roce 2012 ve 
výši 170 tis. Kč). Vzhledem ke stávající situaci byla částka přímé podpory pro rok 2013 
snížena Sportovnímu klubu na úroveň 70 tis. Kč s tím, že částka 100 tis. Kč byla přesunuta do 
rezervy a až následně bude poskytnuta subjektu, který bude tento víceúčelový objekt 
provozovat. 

Teplo Přerov a.s.

Ředitel společnosti, Ing. Klvač ve svém vyjádření uvedl, že zaslané materiály bere na vědomí.     

Důvodová zpráva:

Nemovitosti – objekt občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušný k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227 a pozemky p.č. 5307/209, zast. pl. a nádvoří, o výměře 1.137 
m2, p.č. 5307/227, zast. pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 a p.č. 5307/230, ost. pl., o výměře 11 m2, včetně 
příslušenství, vše v k.ú. Přerov se nacházejí na ul. Petřivalského, č.o. 3 v těsné blízkosti areálu 
zimního stadionu. Jedná se o halu pro sportovní, kulturní a komerční účely. Vlastníkem nemovitostí je 
Sportovní klub, se sídlem Přerov I – Město, Petřivalského 1, IČ 00533963.

Nemovitostí sestávají ze zastavěných pozemků, vlastní jednopodlažní víceúčelové haly a z části 
provozního zázemí (šatny, sociální zázemí, kancelář, komunikační prostory), která je řešena jako 



dvoupodlažní a je situována mezi vlastní halou a plynule navazujícím provozním zázemím zimního 
stadionu (hotelová část).
Nemovitost je kolaudována jako víceúčelové zařízení. 
Celkový technický stav objektu je průměrný, odpovídající stáří (19 let), konstrukčnímu řešení, 
použitým stavebním materiálům, způsobu údržby a užívání.  
Pozemky jsou vybaveny inženýrskými sítěmi, vyjma přípojky plynu (napojení na plyn je v dané 
lokalitě možné, ale není provedeno).

Prezident Sportovního klubu, MUDr. Michal Chromec se obrátil na StMPr s nabídkou odkoupení 
nemovitostí sportovní haly na ul. Petřivalského do vlastnictví StMPr.  Navrhl kupní cenu ve výši 
4.500.000,-Kč. 

Dle sdělení prezidenta klubu jsou, mimo smlouvy s dodavateli energií,  předmětné nemovitosti vázány 
nájemními smlouvami s Přerovským volejbalových klubem (smlouva na dobu neurčitou s 
každoročním projednáním výše nájemného) a krátkodobé smlouvy se středními a základními školami. 

Dále bylo sděleno, že kupní cena ve výši 4.500.000,-Kč je cena za nemovitosti včetně movitých věcí 
(vnitřní vybavení – tribuny, koše, časomíra, zařízení kanceláří a šaten). 

MUDr. Chromec předložil znalecký posudek ze dne 19.5.2009 vyhotovený soudním znalcem JUDr. 
Vratislavem Dočkalíkem, ve kterém zjištěná administrativní cena nemovitostí činí 8.253.470,-Kč.

Cena v místě a čase obvyklá předmětných nemovitostí stanovená soudním znalcem Ing. Danem 
Hosem ze dne 9.7.2012 činí 6.000.000,-Kč. Tato cena nezahrnuje ocenění pozemku p.č. 5307/230 ost. 
pl.

Nabízená kupní cena StMPr za výše uvedené nemovitosti činí 4.000.000,-Kč (včetně příslušenství a 
movitých věcí dle přílohy). 
Dle sdělení prezidenta klubu činí kupní cena za movité věci 742.696,-Kč (odpovídá pořizovacím 
cenám uvedeným v příloze movitých věcí), tzn. že kupní cena za nemovitosti (objekt a pozemky 
včetně příslušenství) činí 3.257.304,-Kč. 

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že v rozpočtu pro rok 2012 a 2013 nejsou dostatečné 
finanční prostředky pro realizaci výkupu nemovitostí sportovní haly a ani na správu a údržbu 
nemovitostí. 

Komise pro záměry na zasedání dne 10.10.2012 po projednání variantního návrhu usnesení (varianta I 
- neschválit, varianta II - schválit) doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Petřivalského 3  do vlastnictví StMPr. 

Rada města Přerova na své 50. schůzi dne 17.10.2012 po projednání podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Petřivalského 3 do vlastnictví 
StMPr, za předpokladu finančního krytí. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. zasedání dne 5.11.2012 usnesením č. 598/14/3/2012 
schválilo záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Petřivalského 3 do vlastnictví StMPr za kupní 
cenu ve výši 4.000.000,-Kč. Statutární město Přerov uhradí daň z převodu nemovitostí dle platné 
sazby. 

Dle místního šetření pracovníka oddělení investic a technické správy bylo zjištěno následující: 

Stavbu tvoří dva  objekty a to jednopodlažní hala určena pro sportovní využití  a dvoupodlažní objekt 
– provozní budova sloužící jako technické zázemí. Budova sousedí s objektem šaten zimního stadionu. 



Budova byla postavena v roce 1991 a v pozdějších letech přestavěna na sportovní gymnastickou halu. 
Zkolaudována byla v  roce 2003. Stáří vlastní budovy je 21 let.
Vizuální prohlídka byla provedena 23.11.2012. Celkový stavebně technický stav budovy je průměrný 
a odpovídá stáří, konstrukci a prováděné stavební údržbě. 
Současný stav pláště budovy již neodpovídá tepelně technickým požadavkům kladeným pro výstavbu 
sportovní hal. Okenní výplně a prosklené stěny jsou dřevěné konstrukce opatřené dvojsklem. Vstupní 
vchodové dveře do provozní budovy  jsou  již vyměněné za plastové.  Na střeše provozní budovy byla 
zjištěna začínající koroze na klempířských prvcích zděných atik a  v přední části je zvlněná část 
povlakové krytiny z asfaltové lepenky. 
Při  vizuální prohlídce bylo zjištěno, že 2 lapače dešťových svodů  jsou plné vody a jejich okolí je 
podmáčené, což  může být příčinou vlhkosti v 1. podzemním  podlaží objektu.
Vytápění objektu haly je elektrické pomocí akumulačních kamen, což je z ekonomického hlediska 
nákladné a do budoucna by bylo vhodné přejít na jiný zdroj vytápění sportovní haly. Bylo by vhodné 
nechat vypracovat energetický audit budovy, který by řešil energetickou náročnost objektu a 
posouzení z hlediska možností úspor energie v systémech vytápěných objektů. Tepelně technický 
výpočet tepelných ztrát stavebních konstrukcí stávajícího objektu a realizace doporučených opatření 
by vedly ke snížení energetické náročnosti na vytápění objektu.

Výnosy:
Dle poskytnuté informace od tajemnice SK jsou roční výnosy z pronájmu cca 450 tis. Kč. 

Závěr:
• Současný stav stavebních konstrukcí budovy pravděpodobně již nevyhovuje tepelně 
technickým požadavkům ČSN 73 0540-2 z hlediska součinitele prostupu tepla. 
• Z hlediska spotřeby energie na vytápění nevyhovují objekty současným požadavkům dle zák. 
406/2006 Sb. o hospodaření energií.
• Objekt budovy je v průměrném stavebně technickém stavu a pokud bude využíván jako 
doposud, nebude nutné okamžitě vynaložit v nejbližším období vysoké finanční prostředky na opravu 
a  údržbu budovy. 

Roční  náklady  na  provoz  víceúčelového objektu dle  sdělení  tajemnice SK Přerov za rok 2011 
činily:
- elektrická  energie - vytápění  + osvětlení                       501 tis. Kč
- vodné  +  stočné                                                                25 tis.  Kč
-  ostatní (dešťové vody,  úklid,  údržba, opravy atd.)      288 tis.  Kč
    CELKEM                                                                      814 tis.  Kč

Dle informace SK Přerov vykazuje provoz víceúčelového objektu každoročně ztrátu ve výši 364 
tis.Kč. Pravdivost výše uvedených skutečností nelze ověřit z jiných zdrojů.

S předmětnými nemovitostmi budou převáděny i movité věci: 
1. basketbalové koše
2. pojízdné tribuny
3. pojízdná plošina
4. čistící zóna
5. lavice
6. věšáky
7. koberce
8. stoly
9. kancelářská křesla
10. židle
11. skříňky
12. rohové skříňky
13. věšáková stěna



14. police
dle přílohy v celkové částce   742.696,-Kč. 

StMPr bude hradit daň z převodu nemovitostí ve výši 4% z kupní ceny 4.000.000,-Kč, tj. 160.000,-Kč.

Důvodem převodu víceúčelového objektu do majetku StMPr je sjednocení vlastnictví celého 
komplexu sportovního areálu a zimního stadionu tak, aby jediným vlastníkem bylo StMPr. 

Víceúčelový objekt bude provozovat společnost TEPLO Přerov a.s.  Užívání tohoto objektu bude 
řešeno mezi StMPr a společností TEPLO Přerov a.s. formou nájemního vztahu. Výše nájemného bude 
stanovena za cenu v místě a čase obvyklou dle zpracovaného znaleckého posudku. 

Předpokládá se, že společnost TEPLO Přerov a.s., jako budoucí provozovatel víceúčelového objektu, 
provede další investice týkající se jeho modernizace a investice směřující k úspoře energií.

Vzhledem k tomu, že pro provozování sportu v areálu Zimního stadionu Přerov a areálu Sportovního 
klubu v Přerově a další rozvoj těchto sportovních areálů je vhodné sjednotit vlastnické vztahy k 
nemovitostem tvořícím tyto sportovní areály tak, aby se statutární město Přerov stalo vlastníkem 
nemovitostí tvořících areál Zimního stadionu Přerov a Sportovní klub vlastníkem nemovitostí 
tvořících areál Sportovního klubu v Přerově, bude mezi statutárním městem Přerov a Sportovním 
klubem uzavřeno memorandum o vzájemní spolupráci, ve kterém oba subjekty stvrdí společný zájem 
na koordinovaném přístupu a vzájemné spolupráci při sjednocování vlastnických vztahů k 
nemovitostem tvořícím areál Zimního stadionu Přerov a areálu Sportovního klubu v Přerově a budou 
deklarovat svoji připravenost a ochotu společnými silami dosáhnout výše uvedeného cíle a poskytnout 
si vzájemnou součinnost při jednání a následné realizaci způsobu vypořádání majetkoprávních vztahů 
k dotčeným nemovitostem se třetími osobami, které  vlastní nemovitosti v areálu Zimního stadionu 
Přerov a areálu Sportovního klubu v Přerově.

Areál Zimního stadionu Přerov tvoří následující nemovitosti:
1. nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Přerova: 
-  jiná stavba č.p. 2885, příslušná k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5307/108 v k.ú. 
Přerov
    (zimní stadion),
-  stavba občanského vybavení bez čp/če na pozemcích p.č. 5307/208, 5307/228 a 5307/229 v k.ú. 
Přerov
    (šatny, hotel, restaurace),
-  stavba technického vybavení bez čp/če na pozemku p.č. 5307/109 v k.ú. Přerov,
-  stavba technického vybavení bez čp/če na pozemku p.č. 5307/110 v k.ú. Přerov,
- stavba ocelové haly na pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, která není předmětem evidence v katastru
    nemovitostí,
-  pozemek p.č. 5307/208 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1192 m² v k.ú. Přerov,

2. nemovitosti ve vlastnictví Sportovního klubu:
- stavba občanského vybavení č.p. 2884, příslušná k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č.
    5307/209 a 5307/227 v k.ú. Přerov,
- pozemek p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1137 m2 v k.ú. Přerov,
- pozemek p.č. 5307/227 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov,
- pozemek p.č. 5307/230 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 11 m2 v k.ú. 
Přerov,
- část pozemku p.č.5307/2 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca 5568 m2 v 
k.ú.
   Přerov,



3. nemovitostí ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových:
- pozemek p.č. 5307/108 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4078 m2 v k.ú. Přerov,
- pozemek p.č. 5307/228 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov,
- pozemek p.č. 5307/229 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov,
- pozemek p.č. 5307/109 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2 v k.ú. Přerov,
- pozemek p.č. 5307/110 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 179 m2 v k.ú. Přerov.

Areál Sportovního klubu v Přerově tvoří s výjimkou nemovitostí, které jsou ve vlastnictví 
Sportovního klubu, následující nemovitosti:
1. nemovitosti ve vlastnictví Jana Šimoníka, bytem Sokolská 2775/9, Přerov:
- pozemek p.č. 5307/468 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 422 m2 v k.ú. 
Přerov,
- pozemek p.č. 5307/472 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 61 m2 v k.ú. 
Přerov
- pozemek p.č. 5307/474 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 470 m2 v k.ú. 
Přerov,
- pozemek p.č. 5307/475 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 131 m2 v k.ú. 
Přerov,

2. nemovitosti ve vlastnictví Jiřího Slámy, bytem 9. května 1812/53, Přerov:
- pozemek p.č. 5307/471 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 253 m2 v k.ú. 
Přerov,

3. nemovitosti ve vlastnictví Hany Pelikánové, bytem Neumannova 2619/3, Přerov:
- pozemek p.č. 5307/467 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 486 m2 v k.ú. 
Přerov,

4. nemovitosti ve vlastnictví Bedřicha a Hany Kesslerových, bytem Trávník 475/33, Přerov:
- pozemek p.č. 5307/470 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov,

5. nemovitostí ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových:
- pozemek p.č. 5307/232 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 331 m2 v k.ú. Přerov,
- pozemek p.č. 5307/469 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov,
- pozemek p.č. 5307/106 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m2 v k.ú. Přerov,
- pozemek p.č. 5307/330 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 178 m2 v k.ú. 
Přerov,
- pozemek p.č. 5307/236 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 297 m2 v k.ú. 
Přerov,
- pozemek p.č. 5307/333 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 22 m2 v k.ú. 
Přerov,
- pozemek p.č. 5307/237 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 33 m2 v k.ú. 
Přerov.

Předloženým materiálem je řešen výkup nemovitostí víceúčelového objektu na ul. Petřivalského 
z vlastnictví Sportovního klubu Přerov do vlastnictví StMPr.






